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SOBRE SYDNEY 

Sydney é uma das cidades mais interessantes do mundo e oferece 
praias incríveis, festivais culturais, parques nacionais (com plantas 
e animais nativos da Austrália), bem como alguns dos melhores 
restaurantes, bares e clubes noturnos do mundo.

Sydney tem um excelente clima, o que promove um estilo de vida 
ativo e ao ar livre. Seus habitantes são alegres e sempre abertos a 
conhecer pessoas novas do mundo todo.

SOBRE MELBOURNE 

Melbourne é a capital cultural da Austrália, conhecida como a 
sede das artes, música e eventos esportivos no país. A cidade 
oferece uma grande variedade de restaurantes e bares, além 
dos melhores cafés do mundo. Impossível não se apaixonar pela 
cultura do café de Melbourne. 

Melbourne também é conhecida por ser uma cidade amigável 
aos estudantes. Isso combina com os festivais e atividades que 
acontecem todos os meses, garantindo que você nunca queira 
sair de lá. 
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POR QUE GREENWICH ENGLISH COLLEGE?

Currículo inovador 
ministrado por 
professores experientes e 
especializados. Atualizamos 
e aperfeiçoamos nosso 
currículo constantemente 
para acompanhar as 
necessidades do aluno. 

Possibilidade de até 9 horas 
de suporte adicional em 
grupos de estudos, aulas 
eletivas e aconselhamento 
individualizado; 
proporcionando uma média 
de progressão de nível mais 
rápida. 

Todos os cursos têm 
preço único e taxas de 
transferência de cursos 
acessíveis para que você 
possa desfrutar da melhor 
seleção de cursos e níveis 
(diurno e noturno) na 
Austrália.

Depois das aulas regulares 
oferecemos aulas de 
conversação, pronúncia 
e de reforço, bem como 
excursões e atividades para 
ajudá-lo a fazer amigos e 
explorar a cidade durante a 
sua estadia.

Aconselhamento acadêmico 
e planos de estudo criados 
individualmente.

Job Club toda sexta-feira 
para ajudar o aluno a 
encontrar, obter e manter 
um trabalho na Austrália e 
internacionalmente.

Especialistas em cursos 
preparatórios para exames 
internacionais (IELTS, 
Cambridge e BULATS). 
Greenwich English College 
é um centro autorizado 
de aplicação dos testes 
Cambridge KET, PET, FCE, 
CAE, BULATS, TOEFL e OET.

Parcerias com escolas 
técnicas e universidades 
onde nossos alunos podem 
ingressar diretamente 
nos cursos de ensino 
profissionalizante e superior 
sem precisar fazer o teste 
do IELTS. 

Fantástica diversidade de 
nacionalidades: 33% da 
América Latina, 27% da 
Europa, 17% do Japão, 6% 
da Coréia do Sul, 8% do 
Sudeste da Ásia, 14% de 
Outros (média anual). 

Há dois campus em 
excelentes localizações
nas cidades de Sydney 
e Melbourne perto de 
transportes públicos, centros 
comerciais e atrações 
turísticas. 
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UMA DAS MAIORES ESCOLAS DE 
INGLÊS DA AUSTRÁLIA

Fundada em 2005, a Greenwich English College desenvolveu 
uma forte reputação no mercado por sua excelência acadêmica 
e pelos resultados bem-sucedidos de seus alunos. A cada 
ano, mais de 3.000 estudantes de mais de 35 nacionalidades 
diferentes estudam conosco. 

Nós convidamos você a vir aprender inglês em um dos colégios 
mais renomados e respeitáveis da Austrália! 

ALCANCE SEUS OBJETIVOS MAIS 
RAPIDAMENTE COM A GREENWICH 
ENGLISH COLLEGE 

A Greenwich English College é especializada em ajudar os alunos 
a tornarem os sonhos em realidade. Oferecemos 20 horas de 
aula normal e até 9 horas de grupo de estudos e aulas eletivas, 
junto com a oportunidade de subir um nível a cada semana, e 
não apenas uma vez por mês. Essa metodologia ajuda os nossos 
alunos a progredirem mais rapidamente para cursos como 
Cambridge, English for Business, IELTS ou EAP.



PREPARATÓRIOS PARA EXAMES 
INTERNACIONAIS 
PREPARATÓRIOS PARA EXAMES CAMBRIDGE 

Os cursos de Cambridge têm duração de 8 semanas (KET) 
ou 12 semanas (PET, FCE e CAE) e preparam os alunos para 
o mundialmente reconhecido exame de Cambridge. Após a 
conclusão do curso, você estará pronto para destacar-se no 
trabalho, estudo e situações sociais. 

São oferecidos 4 níveis:

Cambridge KET
(Estudantes de nível Pré-Intermediário)

 Cambridge PET
(Estudantes de nível Intermediário) 

 Cambridge FCE
(Estudantes de nível Intermediário Alto) 

 Cambridge CAE
(Estudantes de nível Avançado) 

Por que estudar Cambridge na Greenwich? 
Melhore significativamente suas habilidades fundamentais 
na língua inglesa e esteja preparado para muito mais do que 
apenas um exame.

CURSOS DE INGLÊS
INGLÊS GERAL
CURSOS DIURNO E NOTURNO

Este curso desenvolve competências básicas (leitura, escrita, 
fala e audição) para conversas do dia a dia e habilidades da 
língua inglesa em geral. 

PREPARATÓRIO EM INGLÊS 
ACADÊMICO (AEP)
CURSOS: SOMENTE DIURNO

Tem o objetivo de ajudar estudantes que almejam estudar 
um curso profissionalizante no futuro, ou queiram ter uma 
base para o nosso curso mais avançado de Inglês para 
Propósitos Acadêmicos (EAP). 



INGLÊS PARA PROPÓSITOS 
ESPECÍFICOS

INGLÊS PARA PROPÓSITOS ACADÊMICOS (EAP) 
CURSOS: DIURNO E NOTURNO 
Este curso foi desenvolvido para estudantes que desejam 
entrar em um curso de educação superior ou universidade 
na Austrália sem prestar o exame IELTS. O curso de EAP da 
Greenwich é credenciado para a entrada direta em muitos 
cursos de educação profissional e superior - confira a lista no 
nosso site. 

INGLÊS PARA NEGÓCIOS
CURSOS: DIURNO E NOTURNO 
Este curso prepara os alunos para a linguagem essencial e as 
habilidades necessárias para carreiras de negócios em países 
de língua inglesa.

Oferecemos três módulos (quatro semanas cada): 
1. Administração e Atendimento ao Cliente, 2. Vendas e 
Marketing e 3. Gestão e Recursos Humanos. 

PRONÚNCIA EM CONTEXTO
CURSOS: DIURNO 
Este é um curso único de quatro a oito semanas desenvolvido 
para melhorar a sua pronúncia, reduzir o seu sotaque e 
aumentar a sua confiança ao falar inglês. 

Testes práticos semanalmente e aconselhamento 
acadêmico individualizado aos estudantes.
Tenha aulas adicionais gratuitas chamadas ‘Cambridge 
Club’ para desenvolver ainda mais as habilidades do teste.
Currículo do curso desenvolvido por examinadores 
experientes do Cambridge.
Materiais adicionais de suporte e comunicação online com o 
seu professor. 
A Greenwich English College é um centro de testes 
autorizado do Cambridge.

PREPARATÓRIO PARA EXAME IELTS

Este curso é adequado aos estudantes que precisam fazer o 
teste de IELTS para propósitos de estudos ou de imigração 
na Austrália ou em outros países. O curso de IELTS na 
Greenwich também é credenciado para a entrada direta 
para muitos cursos de formação profissional - confira a lista 
no nosso site (www.greenwichcollege.edu.au).



CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO GREENWICH MANAGEMENT COLLEGE

A Greenwich Management College oferece cursos profissionalizantes para alunos que já tenham um nível Intermediário Alto de 
inglês e desejam melhorar seu conhecimento em áreas de atuação específicas.

Nosso currículo é inovador e sintonizado com as necessidades do mercado internacional, lecionado por professores experientes e 
experts em suas áreas de ensino. 
Saiba mais em: greenwichcollege.edu.au

CURSOS OFERECIDOS Certificado IV (40 a 44 semanas) e Diploma (52 semanas)
• Business
• Leadership & Management
• Project Management
• Marketing & Communication (foco em Social Media) info@greenwichcollege.edu.au
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